
Trabalhar pelo Nosso Lar atual, a Terra
“Ligado a todos os ramos da economia social, aos quais em-

presta apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas 
as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que elas sejam, eleva-
das ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia 
sem o que ele se suicidaria...”. (A Gênese, cap. I, item 55). 

“Entretanto, nem só para a vida futura serão os frutos que o 
homem deve retirar daí; ele os fruirá na terra, pela transformação que 
estas novas crenças necessariamente operarão sobre o seu caráter, 
seus gostos, suas tendências, e, por consequência, sobre os seus 
hábitos e relações sociais. Pondo um fim ao reinado do egoísmo, do 
orgulho e da incredulidade, elas preparam o reinado do bem...” (A 
Gênese, cap. I, item 62).

“Ninguém, pois, se iluda: o estudo do Espiritismo é imenso; 
interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social”. (In-

trodução de “O Livro dos Espíritos”, item XIII).
Os fragmentos acima de declarações de Allan Kardec são suficientes para demonstrar que a vida do espírito, en-

quanto reencarnado na Terra, não pode se desvincular de toda a panorâmica que se desenrola diante de seus olhos e exige 
a contínua tomada de consciência de seus problemas, bem como posturas proativas.

Por isso vale prestar atenção às palavras do espírita e sociólogo – ou seria sociólogo espírita? - Paulo R. Santos, 
cuja entrevista consta das páginas centrais desta edição. Ali ele fala dos protestos populares nas ruas brasileiras, alienação 
política, o Movimento Espírita e as Federativas, o desempenho das religiões e o estado laico, descriminalização das drogas, 
redução da maioridade penal e a homoafetividade.

Presidente da FEP entrevistado no “Diálogo Espírita”

A entrevista com Luiz Henrique da Silva foi ao ar no dia 13 de julho. Durante a mesma ele falou sobre o Movimento 
Espírita do Estado e forneceu interessantes números sobre o programa Momento Espírita. Explicou o que a federativa tem 
feito para a criação de centros espíritas nos 259 municípios que ainda não dispõem deles. Falou, também, sobre os critérios 
para comercialização de livros e mostrou-se receptivo à criação de um fórum integrado pela FEP e as Entidades Especiali-
zadas, proposta antiga da ADE-PR. (Pág. 8).

Não basta ser espírita, tem que participar
 

Uma antiga propaganda de pomada inspirou o título do nosso Editorial (pág. 2). Como se não bastasse sermos 
inexpressivos numericamente – uma a cada 50 pessoas – também estamos, embora elogiáveis exceções,  muito aquém 
do potencial de realização social de que dispomos. A opção mais frequente ainda é por aguardar que Deus resolva nossos 
problemas. 
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Outras matérias
LUGAR DE ESPÍRITA É NO CENTRO, 
EM CASA, NAS RUAS
Boa parte desta edição foi dedicada a as-
suntos correlatos. A entrevista de Paulo 
Santos, o Editorial, bem como os textos 
“As transformações sociais no palco das 
ruas e os espíritas protestantes” (pág. 3) e 
“Os espíritas e as questões sociais” (pág. 
7) tornam evidente que os espíritas, se de-
sejam um mundo regenerado para filhos, 
netos e eles próprios quando aqui voltarem 
pela reencarnação, terão que fazer bem 
mais do que têm feito até agora. Até mes-
mo se juntar às manifestações das ruas, 
invertendo os papéis de “timidez dos bons 
e audácia dos maus”, conforme a questão 
932 de OLE.
NEM SÓ DE EVANGELHO VIVE O 
ESPIRITISMO
A obra resenhada nesta edição é “En-
foques Científicos na Doutrina Espírita”, do 
psiquiatra Jorge Andréa dos Santos. O que 
aparece no eletroencefalograma durante 
o transe mediúnico? Vórtices energéticos 
no psiquismo profundo. O perispírito e o 
duplo-etéreo no momento da morte. (Lite-
ratura, pág. 6).
DESENCARNA RUBENS CÔRREA,
CRIADOR DE “ESPIRITISMO NA TV”
A transferência para a dimensão espiritual 
do confrade ocorreu no dia 17 de julho. E-
xercia a presidência da Sociedade Espírita 
Os Mensageiros da Paz, em Curitiba. O 
primeiro programa espírita de televisão na 
capital paranaense, iniciativa sua, está no 
ar desde março de 2001, pela TV a cabo. 
O sepultamento de seu corpo foi em Para-
naguá, sua cidade natal. (Obituário, pág. 
2).

Paulo R. Santos - entrevista especial desta edição.
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EDITORIAL

Tanto os textos das páginas 3 e 
7 como a Entrevista nas centrais apon-
tam para a necessidade de um maior 
engajamento dos espíritas com os 
problemas humanos no presente e não 
somente com o destino do espírito. Se 
estamos reencarnados na Terra, somos 
homens – e mulheres – cuja estrutura 
é corpo, espírito e perispírito. Portanto, 
não podemos dissociar os valores do 
espírito dos do corpo, instrumento de 
manifestação no Nosso Lar atual. Não 
adianta ficarmos divagando com o futuro 
se desconhecemos como chegar até 
ele. Os caminhos de aperfeiçoamento 
do espírito passam necessariamente 
pelas experiências vivenciadas na con-
dição do estado corpóreo. 

O raciocínio de que, afinal, com al-
gum grau de dificuldade, devido aos pro-
cessos de vida em sociedade, podemos 
cuidar somente da própria “salvação” 
não combina com as bandeiras de cari-
dade e solidariedade que demarcam 
a conduta dos espíritas. O progresso 
moral se faz pelas transformações in-
dividuais, mas além de, em geral, o in-
telectual vir primeiro, é preciso fazer com 
que o conhecimento e as boas intenções 
infiltrem-se no tecido social. 

O exemplo pessoal será teste-
munho da virtude renovadora dessas 
ideias e sentimentos, porém, não pos-
suem, isoladamente, a força necessária 
para comover grupos maiores. Se assim 
não fosse, aqui no Brasil, depois de um 
século e meio, a teoria espírita somada à 
ação abnegada de milhares de militantes 
que semearam instituições de estudos e 
assistência, já teriam criado um pano-
rama muito melhor do que vemos hoje.

Não basta ser espírita, tem que participar!
Se formos esperar que os espíri-

tas somem maioria para fazer prevalecer 
seus princípios de fraternidade, man-
tendo o ritmo de crescimento da última 
década que foi de extraordinários 65%, e 
considerando a população total do país 
estabilizada em 200 milhões, ainda, sim, 
só atingiríamos a supremacia demográ-
fica mais ou menos em 2080!

Olhando do ponto de vista da eter-
nidade do espírito, do tempo que a Doutri-
na existe – então serão pouco mais que 
dois séculos – e da lei da reencarnação, 
talvez não pareça muito. Resta saber se 
todos estão dispostos a esperar tanto 
tempo. E se esse exercício futurístico 
pode mesmo se concretizar. Sabe-se, 
por exemplo, que à medida que o núme-
ro de adeptos aumenta consideravel-
mente, é quase impossível manter um 
porcentual elevado constante. Então, 
nosso horizonte teria que ser estendido 
para mais 100, 200 anos ou nem venha 
acontecer nunca.

Deixemos um pouco a política do 
“vou fazer a minha parte”, já bem dis-
cutível. O que é exatamente “a nossa 
parte”? A doutrina de Jesus é maravi-
lhosa. Os ensinamentos espíritas são 
iluminadores e confortantes. Grandes 
figuras humanas passaram pela Terra e 
contribuíram para aplainar os caminhos 
da Humanidade com suas lições e exem-
plos pessoais. Mas não foram e não são 
suficientes para evitar as guerras, as in-
justiças, a violência, os ódios entre indi-
víduos e nações, a vergonha da miséria.

Faz-se urgente que os espíritas 
assumam de fato o seu papel de agen-
tes multiplicadores do Bem, levedo das 
massas, sal da terra, que se juntem a 

todos os que mesmo divergindo no va-
rejo, comunguem no atacado, refletindo 
a necessidade de mudar os paradigmas 
fracassados que conduzem cada vez 
mais os homens ao egoísmo, à ambição 
e a todas as mazelas decorrentes de um 
materialismo que se sobrepõe.

Para o bem particular basta man-
ter um pouco de distanciamento dos 
problemas alheios de caráter geral e 
aplicar o Espiritismo em si mesmo. Mas 
para transformar o Brasil e o planeta num 
mundo regenerado, temos que fazer bem 
Opinião do Leitor
Olá, Wilson, tudo bem? Recebi e agradeço 
pelo jornal. Simples, claro e direto como 
deve ser. Temas oportunos. Um abraço e 
muita paz!
Paulo R. Santos – Divinópolis - MG
O Jornal Comunica Ação Espirita tem 
grande aceitação pelos frequentadores 
do Farol Frei Miguel Bottacin, Vila Nossa 
Senhora da Luz dos Pinhas, do qual sou 
Agente de Leitura. Obrigada!
Maria Aparecida.
De acordo com solicitação, informamos 
abaixo e agradecemos o envio do referido 
jornal a este Farol do Saber São Pedro/São 
Paulo. A impressão sobre o jornal é de que 
é uma publicação interessante e esclarece-
dora no que diz respeito ao conhecimento 
da doutrina espírita. É bom dispor do mate-
rial para essa biblioteca.
Denise Maria Nora Crefta
Rua Luiz Nichele, 99 – Umbará - Curitiba 
– PR.    

mais. Unir vozes e ações para acelerar a 
transição que já está em seus albores no 
horizonte, mas não se fará sozinha.

Sonhar com plácidas colônias 
espirituais ou paraísos fantasiados por 
outras religiões é um bom devaneio, 
mas não resiste à realidade de médio 
prazo. Poucos ficam por lá. Então, res-
ponda: como você espera encontrar este 
Nosso Lar quando voltar a ele nas próxi-
mas vezes?

Em retorno a sua solicitação..., temos a 
informar que o mesmo está sendo disponi-
bilizado aos frequentadores externos... Em 
nossa opinião, o jornal é bom, pois apre-
senta um texto de fácil compreensão, tam-
bém acreditamos que todo conhecimento é 
favorável para o desenvolvimento...
Adriana / Denise - Agentes de Leitura.  
Eu particularmente acho bem interessante 
as informações postadas, leio e recomen-
do. Atenciosamente,
Rosangela Bassetti Mafra - Agente de 
leitura - Farol do Saber Aparecido Quina-
glia. Rua Alcides Darcanchy, 570
O jornal "Comunica Ação Espírita" é um 
jornal lido pela comunidade espírita que 
frequenta o nosso Farol, como também 
por nós que trabalhamos aqui. É um jornal 
interessante, pois nos esclarece sobre as-
suntos pertinentes ao espiritismo e de as-
suntos diversos. 
Farol César Pernetta - Rua Capitão Leô-
nidas Marques, 6480

Um amigo que parte...
No dia 16 de julho desencarnou em Curitiba, em decorrência de complicações 

após uma cirurgia cardíaca, Rubens Côrrea, idealizador, produtor e apresentador do pro-
grama Espiritismo na TV, pioneiro, em março de 2001, na televisão da capital paranaense. 

Advogado, historiador e professor, escreveu o livro “Jesus à luz da Doutrina dos 
Espíritos”, em 1998. Atualmente presidia a “Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz” 
que este ano comemora o seu centenário.

 O velório e sepultamento do corpo de Rubens Côrrea aconteceu em Paranaguá-
PR, sua cidade natal. A ADE-PR, que manteve até o início deste ano uma bem-sucedida 
parceria no programa televisivo dirigido pelo companheiro que se despediu de nós, pres-
ta sua homenagem, oferecendo preces e vibrações de paz e pronto restabelecimento na 
dimensão espiritual.
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As transformações sociais no palco das ruas e os espíritas protestantes
Wilson Czerski

Os espíritas podem se juntar às 
manifestações das ruas que varrem o 
Brasil de ponta a ponta? Não só podem 
como devem. Podem, em primeiro lugar 
porque é um cidadão como qualquer 
outro, com direitos e deveres. E todos 
têm o direito constitucional de ir e vir, 
bem como a liberdade propiciada pelos 
regimes democráticos de expressão de 
pensamento, sentimentos, desejos e as-
pirações, desde que respeitando as leis 
e os direitos alheios.

Do ponto de vista moral e espiri-
tual também dispõe desse direito que lhe 
é garantido pela posse do livre-arbítrio. 
Em princípio, pode fazer qualquer coisa 
desde que assuma a responsabilidade 
pelos atos. Tudo que pensar, falar, sentir 
e agir gera consequências perante as 
leis divinas. Mais, ainda, o que deixar de 
fazer provoca efeitos, mesmo que seja o 
de não mudar nada.

É aí que entra o aspecto proposto 
de que o espírita não apenas pode, mas 
deve participar ativamente de todos os 
processos que contribuam para a me-
lhoria material, intelectual, social, moral 
e espiritual do planeta. Não podemos 
nos fechar em nós mesmos sob o pre-
texto da indiferença, da satisfação indi-
vidual ou de que Deus irá resolver os 
nossos problemas.

Vejamos alguns ensinamentos 
recolhidos em O Livro dos Espíritos. Na 
questão 784, Allan Kardec pergunta se, 
diante da perversidade humana, não es-
taríamos marchando para trás em vez 
de progredir moralmente. Os Espíritos 
Superiores respondem que, no conjun-
to, a cada dia a Humanidade avança, 
corrigindo os abusos e que há neces-
sidade dos males atingirem extremos 
para conscientizar sobre a necessidade 
do bem e das reformas.

Em outra pergunta, número 
932, pergunta-se sobre a razão de, em 
geral, as pessoas más se imporem so-
bre as boas. E a resposta eloquente: 
Pela fraqueza dos bons; os maus são 

intrigantes e audaciosos, os bons são 
tímidos. Quando estes o quiserem, 
dominarão. Teriam as mazelas sociais 
chegado aos limites do suportável pela 
nossa sociedade? Parece que sim. A 
reação “dos bons” pode ser a receita 
para barrar a ousadia dos negligentes e 
corruptos.

O progresso intelectual permite a 
condição de diferenciar o certo do errado 
e antecede o progresso moral, porém, 
este não segue aquele de imediato. Te-
mos aí a distância comumente encon-
trada entre a teoria e a prática. 

Sabemos que o egoísmo, o ódio, 
a inveja, a avareza constituem defeitos 
de caráter. Nossa consciência acusa; as 
pessoas que nos cercam reclamam e 
isso nos causa dissabores, inimizades, 
enfermidades físicas, insucessos di-
versos e mesmo assim temos grande 
dificuldade de implementar as medidas 
necessárias para promover as mudan-
ças que nos tornariam mais felizes.

O progresso pode ser lento e regu-
lar, mas, às vezes, Deus permite abalos 
físicos ou morais para apressá-lo. As 
revoluções morais como as sociais se 
infiltram pouco a pouco nas ideias e ger-
minam por séculos até que, de repente, 
eclodem e põem abaixo as estruturas ar-
caicas que não atendem mais às novas 
necessidades e aspirações.

“O progresso moral e 
espiritual necessita da 
educação em sentido 

amplo, bio-psico-socio-
espiritual, tal como pre-

conizada por Kardec, 
aquela verdadeira arte

 de construir o
caráter e formar as
pessoas de bem”
Parece que nosso país está vi-

vendo um momento destes em que, 
transformações incubadas durante dé-
cadas, subitamente emergem na forma 

de protestos que exigem mais respeito 
por parte dos governantes, das autori-
dades públicas em geral, especialmente 
aqueles que receberam o nosso voto de 
confiança nas urnas para nos represen-
tar dignamente e não o fazem.

A Humanidade progride pelos indi-
víduos que se aperfeiçoam aos poucos. 
Quando se impõe pelo número, tomam a 
frente e arrastam os demais. É o que es-
tamos assistindo nestes movimentos de 
massa não só aqui no Brasil como em 
várias partes do mundo. Não se pode 
falar em maioria. São principalmente 
jovens, estudantes, parcela esclarecida 
da população e que têm contado com a 
simpatia de muitos milhões de outros, 
cansados de suportar tanto descaso do 
Estado com as necessidades básicas 
que são de todos nós como educação, 
saúde, transporte, segurança e a ver-
gonhosa chaga verde-amarela da cor-
rupção sem fim.

Cada país tem suas peculiari-
dades sociais, econômicas, culturais, 
históricas e, em muitos casos, também 
a influência étnica e religiosa. Mas, aqui 
no Brasil, parece-nos que um avanço 
verdadeiro só se alcançará quando a 
maioria ratificar sua vontade através do 
voto, promovendo uma faxina ética com-
pleta nos quadros políticos.

Na questão 785 da obra supraci-
tada, informa-se que o maior obstáculo 
ao progresso moral é o orgulho e o 
egoísmo. Sem discordar, acrescenta-
mos a ignorância. Então teríamos duas 
vertentes. Numa o progresso material e 
tecnológico realizado pelo combate à ig-
norância através da educação formal ou 
simplesmente instrução. 

Já para o progresso moral e 
espiritual necessitamos da educação 
no sentido mais amplo, bio-psico-socio-
espiritual, tal como preconizada por Kar-
dec, aquela verdadeira arte que constrói 
o caráter e forma as pessoas de bem. 
Então, sim, através dessa educação de 
sentimentos, de conscientização ética, 
podemos golpear o egoísmo, gerando 

mais solidariedade, tolerância, liberdade 
e justiça.

As desigualdades sociais não são 
obra de Deus, mas dos homens. O es-
pírita, mais até do que qualquer outro, 
deve ser um agente ativo das trans-
formações sociais no aqui e no agora, 
propiciando condições das almas se 
aperfeiçoarem o máximo possível na im-
prescindível escola terrestre. Mas onde 
exatamente entra o Espiritismo nessa 
história? Como ele pode ajudar efetiva-
mente  no progresso social e moral?

O Espiritismo contribui, segundo a 
questão 799, “destruindo o materialismo, 
esclarecendo o homem sobre sua vida 
futura. Dissolve todos os preconceitos e 
ensina a grande solidariedade que deve 
unir todos os homens como irmãos”. É 
preciso dizer mais? 

Finalizamos com uma referência 
especial contida no livro A Gênese, tam-
bém de Kardec. No capítulo XVIII, tópico 
Sinal dos Tempos, pontifica: “O Espiritis-
mo não cria a renovação social; é a ma-
turidade da Humanidade que fará desta 
renovação uma necessidade”. Ou seja, 
o progresso intelectual da sociedade, 
não somente o conhecimento sobre 
as ciências, mas a sabedoria filosófica 
sobre a vida e a descoberta profunda 
das leis divinas, e o autoconhecimento 
é que tirarão os homens da sonolência 
espiritual, conduzindo-o à aceitação e 
aplicação dos princípios e valores mo-
rais sugeridos pelo Espiritismo como 
proposta de vida e convite à felicidade 
verdadeira.

Um dia cada criatura se cansará 
do vaivém entre a dimensão espiritual e 
a material, de reencarnação em reencar-
nação, sempre errando e se desiludindo 
com prazeres efêmeros que os mantêm 
vazios. De tanto sofrer acabarão por 
buscar alternativas e as encontrarão 
justamente no conhecimento da filosofia 
espírita e na prática dos ensinamentos 
de Jesus e de outros grandes baluartes 
da Humanidade que há tanto tempo vêm 
desprezando.
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Entrevista

Paulo R. nasceu em 29.08.57, 
em Santo Antonio do Monte, Minas 
Gerais, residindo atualmente na ci-
dade de Divinópolis. É casado e pai 
de três filhos. Sociólogo pela UFMG 
e pós-graduação pela PUC-Minas. Pa-
lestrante, articulista e escritor (último 
livro publicado: “De amores e guer-
ras”/EME-Ed, 2012). Ao todo são dez 
títulos, entre eles “Adolescente, mas 
de passagem”, “Torre de Marfim”, 
“Espiritismo e formação política” e 
“Pequeno Manual do Orientador Es-
pírita”.

CAE - Como pode ser explicada à luz da 
sociologia e do filtro da filosofia espírita 
a recente onda de protestos que varreu 
o país de norte a sul, exigindo mais aten-
ção para os problemas básicos do ser 
humano que não estão sendo atendidos 
pelo poder público?
Paulo – É preciso considerar que essa 
onda teve início em dezembro de 2010, 
com a autoimolação do ambulante, Mo-
hammed Bouazizi, na Tunísia, por conta 

Paulo R. Santos e a filha Lívia

do confisco de seus produtos, vendidos 
na rua para o sustento da família. Foi a 
reação popular pela morte do jovem que 
derrubou o governo e se espalhou pela 
África do Norte, saltou o Mediterrâneo, 
espalhando-se pela Europa, passando 
para países asiáticos, EUA e América 
do Sul, a começar pelo Chile. Agora é o 
Brasil que vive momento semelhante. A 
visão economicista sobre a vida humana 
– aliás, a sociedade tem sido vista como 
um subproduto da economia -, levou a 
esse estado de coisas que predispõe 
a mudanças estruturais. O acúmulo de 
tensões sociais tem levado a rupturas 
com velhos modelos.

CAE - Sabemos que movimentos desse 
tipo, tanto aqui no Brasil como em ou-
tras partes do mundo, nasceram da 
mobilização nas redes sociais. O que 
isso representa? Corremos o risco de 
o fenômeno ocorrer instalando a anar-
quia política, por exemplo, provocando a 
ruptura, o caos ou uma convulsão social, 
até mesmo insuflado de fora para dentro 
do país?
Paulo – Convém ressaltar que o cha-
mado 'mundo virtual' é uma extensão 
do mundo real, onde as pessoas estão 
realmente conversando, compartilhan-
do, trocando ideias… Ao contrário do 
que pode parecer, a vida em redes pode 
horizontalizar as relações humanas, 
construindo uma sociedade mais co-
laborativa e solidária. A velha estrutura 
piramidal, cada vez mais se parece com 
coisa do passado. Portanto, a anarquia 
política não tem fundamento nesse con-
texto. Um novo modelo de vida pública 
e de fazer a política, diante da crise de 
representatividade e de legitimidade 

partidária que vemos, vai levar a novas 
formas de organização social após as 
convulsões do momento, que podem ser 
consideradas como a Lei de Destruição 
(em termos espíritas) em atividade, lim-
pando o terreno, para que se instale um 
novo modelo de vida, construído coleti-
vamente.

CAE - Pesquisas periódicas têm revela-
do que o brasileiro considera-se como 
um dos mais felizes do mundo. Não está 
havendo uma contradição entre esta au-
topercepção e a realidade do dia a dia 
do país cujo despertamento só agora 
parece ocorrer com estes movimentos 
de protesto?
Paulo – Essa tem sido a visão criada e 
mantida pelas elites, pelas oligarquias 
que dominam a sociedade brasileira há 
séculos. Pesquisas sem muita credi-
bilidade. Somos um país em guerra, se 
considerarmos o número de mortos no 
trânsito, no trabalho, o elevado índice de 
homicídios e de suicídios, de violências 
contra a mulher e minorias, os órgãos 
de repressão extremamente violentos 
etc. A violência não se manifesta ape-
nas através da guerra convencional, da 
guerra civil ou do terrorismo político, de 
Estado ou de extremistas. Há violência 
onde não existe assistência médica, se-
gurança pública, condições sanitárias 
adequadas, educação de qualidade e 
perspectivas de vida.

CAE - Esta alienação da maior parcela 
da população brasileira tem mais a ver 
com a sua cultura, estilo de vida fes-
teiro e índole alegre e otimista ou com a 
falta de educação e consciência política 
encobertas pelo distanciamento da in-

formação e assistencia-
lismo governamental?
Paulo – Como nossa 
República nasceu de 
um golpe militar, for-
jado a partir dos ideais 
positi-vistas de ordem e 
progresso (esqueceram 
do amor que completa 
o lema), tendo como 

uma de suas ações iniciais a violenta 
e cruel repressão ao Arraial de Canu-
dos (1896/97), daí em diante o Estado 
brasileiro criou mecanismos vários, 
burocráticos inclusive, para manter o 
povo fora dos processos de Governo. 
Ao contrário do que se crê, não somos 
um povo 'festeiro, alegre e otimista'. A 
violência cotidiana é herança do mode-
lo colonial, ainda muito presente em 
nossa sociedade, da Casa-grande e da 
Senzala. Temos edifícios de apartamen-
tos com o 'quartinho da empregada', um 
remanescente da senzala, além da en-
trada social e a de serviço, equivalentes 
da porta da sala e da cozinha. A falta de 
educação de qualidade e o controle de 
informações têm contribuído para que a 
situação se agrave.

CAE - Espiritismo e Política e o espírita e 
a Política, dá para diferenciar?
Paulo – Sim! A Doutrina com seus pres-
supostos e as formas de gerenciamento 
da coisa pública. Como o espírita se 
posiciona diante disso e sua forma de 
atuação política, pois não existe neutrali-
dade. Aliás, causa estranheza o afasta-
mento e a desqualificação da política por 
parte de grande número de espíritas, já 
que toda a terceira parte de O Livro dos 
Espíritos/Kardec, trata das diretrizes e 
balizas da vida humana. As Leis Morais 
estabelecem a ação política, no sentido 
amplo, para o espírita, excluindo o sim-
ples cruzar de braços. A sociedade ter-
rena é uma construção coletiva.

CAE - Existe vida no Movimento Espírita 
fora da ação das federativas?
Paulo – Sim! Ativa e eficiente, pois livre 
da burocracia e dos elementos conser-
vadores herdados dos tempos em que 
foram criadas. Em geral tempos turbu-
lentos como o início da República e o 
Governo Vargas.

CAE - Por que instituições como a 
Abrade da qual você é um colaborador, 
digamos, indireto, mas a conhece bem, 
tem tanta dificuldade para se estabele-
cer e cumprir com seus papéis no Movi
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mento Espírita e na sociedade?
Paulo – Vivemos tempos de desinstitu-
cionalização. O protagonismo do 'eu' 
é um fenômeno global, apesar de gru-
pos se organizarem por afinidades. A 
Abrade, me parece, não tem como man-
ter-se fora dos efeitos dessa situação, 
além de comportar ideias, pessoas e 
elementos que dificilmente podem ser 
costurados de forma a agirem com um 
consenso razoável. 

CAE - As religiões de um modo geral, 
dentro do papel que lhes cabe, têm aten-
dido as demandas de seus fiéis?
Paulo – Certamente, não! As crenças 
ocidentais, principalmente, estão em cri-
se. Por isso o ateísmo se espalha mais 
do que o materialismo nos tempos de 
Kardec. As religiões deveriam ter função 
pedagógica, mas perderam-se em meio 
ao mercantilismo vigente.

CAE – O Espiritismo, neste aspecto, tem 
conseguido fazer diferente?
Paulo – De um modo geral, parece que 
não. Seja por atavismo, seja por invigi-
lância e falta de estudos ou mesmo de 
interesse, o que vemos é a consolidação 
de um tipo de liturgia que em vários 
pontos se assemelha ao catolicismo 
romano. Palestras de cunho evangélico 
predominam nas instituições espíri-
tas, com o passe espírita ao final e as-
sim fica até a próxima reunião. Falta a 
abordagem mais ampla e aprofundada 
dos elementos realmente constituintes 
do Espiritismo, como a mediunidade, a 
reencarnação, Deus, os vários mundos 
habitados, a vida espiritual, a morte 
etc., que compõem uma base de es-
clarecimentos e consolos realmente 
consistentes, e que levam segurança ao 

ouvinte ou leitor. Tudo isso, claro, numa 
linguagem apropriada ao público em 
questão.
CAE - E quais seriam essas necessi-
dades? Quero dizer, o estado laico 
como se está buscando no Brasil, não 
estaria desviando as pessoas de uma 
conduta ética e moral preconizada pelas 
religiões, distanciando cada vez mais os 
seres humanos das chamadas leis natu-
rais ou divinas, abrindo espaço para ini-
ciativas de caráter fundamentalista?
Paulo – Pessoas podem ter a religião 
que desejarem, mas a instância que as 
representa coletivamente, isto é, o Esta-
do, não pode ter. Essa foi uma das mais 
lentas e difíceis conquistas da democra-
cia. Se o Estado perder sua laicidade e 
passar a tomar decisões de cunho mo-
ralista-religioso, estaremos retornando 
à Idade Média. Isso é fundamentalismo.

CAE - Como deve agir o dirigente que 
constatou a presença de um casal ho-
moafetivo nas dependências do centro 
espírita? A Doutrina Espírita pode acei-
tar o casamento entre pessoas de mes-
mo sexo? E a adoção de filhos por esses 
casais?
Paulo - A homossexualidade deve ser 
vista como uma experiência transitória 
e, portanto, não se justifica qualquer 
preconceito. Um par homoafetivo pode 
se unir civilmente, o que lhe traz a pro-
teção das leis. Quanto à adoção, deve 
ser levado em conta o ambiente que 
será oferecido a quem se adota. Hete-
rossexualidade não é selo de qualidade!

CAE - Que implicações traria a liberação 
do uso da maconha?
Paulo – A 'regulamentação' (e não libe-
ração) do uso de drogas em geral, des-

montaria boa parte do crime organizado, 
expurgaria seus representantes da 
política institucional e abriria campo de 
atendimento adequado, com o usuário 
tendo a liberdade de buscar ajuda. Dei-
xaria de ser um caso de polícia para ser 
uma questão médica.

CAE – Essa medida afastaria o trafi-
cante das portas das escolas? E as ou-
tras drogas, como resolver?
Paulo – Certamente isso não afastaria 
o pequeno traficante das portas das es-
colas e de outros ambientes. Aí cabe-
ria a ação fiscalizadora do Estado para 
impedir que principalmente crianças se 
iniciem no uso de drogas pela facilidade 
de acesso ou por curiosidade. Sobre 
as outras drogas, é preciso simultanea-
mente melhorar nossa vida coletiva, so-
cial e familiar, para se pensar na redução 
do uso de drogas, quaisquer que sejam, 
pois elas servem como suporte para si-
tuações de sofrimento físico, emocional 
ou psíquico. 

CAE - E sobre a proposta de redução 
da maioridade penal? Se a punição é 
branda para o indivíduo que comete um 
crime hediondo faltando três dias para 
completar 18 anos, não seria de se apli-
car a mesma pena para alguém que o 
comete três dias após o 18° aniversário?
Paulo – O ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) terá de ser revisto. Quanto 
à redução da maioridade penal, não é a 
única e nem a melhor opção. O assunto 
terá de ser levado a audiências públicas, 
e solucionado com certa urgência para 
se reduzir os graves problemas que es-
tão ocorrendo no Brasil pelas mãos dos 
'menores'. Punir simplesmente não é 
solução. É fato que a pressão popular 

é para que haja redução da maioridade 
penal para dezesseis anos. Mas é pre-
ciso refletir se essa é a melhor solução, 
já que as masmorras brasileiras estão 
repletas de seres humanos que jamais 
se recuperarão em ambientes assim. 
Pelo contrário, a revolta, o ressenti-
mento, o ódio contra a sociedade e o 
Estado tendem a se ampliar, e assim 
que forem libertados retornarão à vida 
do crime, inclusive porque não encon-
trarão emprego adequado. É daí que se 
alimenta o contingente crescente do trá-
fico de armas e de drogas. As pessoas 
que acreditam não terem perspectivas 
de vida, aliam-se ao crime organizado, 
e o modelo repressivo usado pelo Brasil 
fracassou por completo, o que explica o 
elevado número de mortos nesses con-
frontos.

CAE - Jogo rápido. Uma frase curta para 
definir cada item.
Um livro espírita e um não espírita: O 
problema do ser, do destino e da dor - 
Léon Denis e Grande Sertão: Veredas - 
J. Guimarães Rosa.
Uma lembrança: Acontecimentos seme-
lhantes aos de hoje nos meus tempos de 
faculdade em BH.
Política: A arte de administrar os bens e 
interesses coletivos.
Lazer: Livros e música.
Uma figura espírita de sua admiração e 
uma não espírita: J. Herculano Pires e 
Mahatma Gandhi.
Um sonho: Ser útil sempre, dentro de 
minhas possibilidades.
A vida: Uma caminhada sem fim.
Espiritismo: Esclarecimento e consolo.
A palavra: Pode mudar os rumos de uma 
vida.
Deus: A razão de tudo.
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Livros que eu recomendo
Wilson Czerski

Você conhece esse livro? Pois 
saiba que talvez seja uma boa opção de 
leitura. Sabemos que a oferta de títulos 
espíritas tem se tornado cada vez maior, 
abrindo um leque imenso de oportuni-
dades tanto para o estudioso como o 
leitor comum fazer suas escolhas. No 
entanto, esse processo pode envolver 
algumas dificuldades como, por exem-
plo, conseguir maximizar qualidade – de 
conteúdo e gráfica -, preço e tempo dis-
ponível para a leitura.

Para quem ainda desconhece os 
objetivos desta seção, informamos que 
não pretendemos designar todas as 
obras que atendem aos requisitos aci-
ma ou outros mais e que ao fazermos a 
recomendação, estamos somente reme-
tendo o leitor para alguns títulos que, 
numa consideração exclusivamente 
pessoal, são de algum modo especiais.

Cabe, por fim, esclarecer que, 
justamente pela razão acima, não esta-

mos atendendo a interesses particulares 
de editoras, distribuidoras ou autores, 
mas tão-somente cumprindo com o de-
ver de divulgar obras que, por motivos 
diversos, são mantidas à distância do 
público ou que merecem ser mais lidas, 
estudadas e debatidas.

O quase centenário Jorge An-
dréa dos Santos é autor de mais de 
vinte livros. Infelizmente, muitos deles 
esgotados e não reeditados como este 
Enfoques Científicos na Doutrina Es-
pírita, publicado em 1987 pela editora 
“Samos Caminho da Libertação”. Mas, 
com sorte, pode ainda ser encontrado 
nas bibliotecas de centros espíritas, ou 
em algum sebo Brasil afora.

Psiquiatra e espírita, Andréa pos-
sui uma visão especial sobre os fenô-
menos do inconsciente, incluindo suas 
patologias, as mais das vezes com pro-
fundas raízes fincadas em vidas pas-
sadas. Este o tema preferido do autor 
e tratado em obras como “Novos Hori-
zontes da Parapsicologia”, “Nos alicer-
ces do Inconsciente”, “Palingênese, a 
Grande Lei”, “Energética do Psiquismo”, 
“Psicologia Espírita” e outras. 

Em outros desenvolveu teses 
científicas como em “Forças Sexuais da 
Alma”, onde aborda inclusive as classifi-
cações de homossexuais, inter-sexuais 
e transsexuais, e “Dinâmica Psi” onde 
também elabora teorias sobre a possível 
constituição do perispírito, a matéria-psi.

Vejamos algumas informações 
que ele nos passa na obra sob nossa 
apreciação e referentes à mediunidade. 
No processo mediúnico o perispírito do 

médium enriquece os seus recursos 
com os do espírito comunicante. Assim 
não são somente os conhecimentos in-
telectuais da atual encarnação que fa-
vorecem a qualidade da faculdade e da 
mensagem, mas também os das vidas 
pretéritas. O somatório atinge o cére-
bro físico e aí se sujeita a um rebaixa-
mento (ou elevação) energética para a 
expressão final. 

Quando o médium está em transe, 
no eletroencefalograma as ondas delta 
se mostram iguais ao do indivíduo dis-
rítmico, resultado este, de desequilíbrios 
intensos, obsessivos ou ambos. Afinal, a 
obsessão não deixa de ser mediunidade 
e um EEG não consegue fazer a dis-
tinção entre a influência de um espírito 
elevado de outro perturbador. É pos-
sível que surjam variantes das ondas 
cerebrais delta e teta como já os há das 
onda beta.

As ondas teta, geralmente asso-
ciados às ESP – Experiências Extras-
sensoriais e que apresentam frequên-
cia entre 4 a 7 ciclos/seg. também são  
registradas nos estados crepusculares 
(cochilo) onde aparecem na forma de 
inspirações, orientações, percepções 
visuais. E podem ser do tipo captativa ou 
mediúnica ou anímicas, isto é, do próprio 
eu.

Sobre os complexos afetivos, 
o autor explica que eles filtram-se no 
exaustor da consciência, impulsionada 
pela lei cármica ou despertada por 
mentes desencarnadas através da afini-
dade e resultam em dores psicológicas 
como a ansiedade e os distúrbios neu-

ro-psicóticos que irão neutralizando-se, 
dissipando-as e, pelo exigir de respos-
tas adequadas, desencadeia reações 
construtivas. Ex. troca o conflito e seus 
efeitos do pretérito do egoísmo pela vir-
tude oposta: altruísmo, desprendimento, 
generosidade.

O retorno do Mal - e do Bem – efei-
tos, reações, carma, se faz pela sintonia 
que atrai as situações compatíveis e as 
instala com causas imediatas ou não. 
Quando não são imediatas, instalam-se 
nas camadas superiores ou profundas 
do espírito conforme a natureza e grau 
do desequilíbrio. Ali forma vórtices ener-
géticos que, ao maturarem, afloram ao 
consciente objetivo.

Já as ansiedades e a neurose são 
resultantes do conflito entre o sugerido 
pelo eu profundo como necessário à 
reparação e evolução e o comportamen-
to direcionado por objetivos diversos que 
sufocam as deliberações do espírito en-
quanto estiver desencarnado e dos con-
flitos não resolvidos. 

Sobre a morte resume assim: é de 
ordinário as energias vitais do espírito 
passarem pelo perispírito para alcan-
çar o corpo físico. Na desencarnação, 
tais energias enfraquecidas só vão até 
o perispírito. Advém a morte e as rema-
nescentes energias do corpo carnal são 
metabolizadas no duplo-etéreo para a 
“histogênese” (André Luiz) espiritual 
com que atuará a partir de então.

Jorge Andréa trata ainda neste 
livro sobre as repercussões para o es-
pírito da prática da eutanásia, do suicídio 
e sobre os buracos negros.
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O espírita e as questões sociais
Pedro Camilo

É verdade, sim, que o Espiritismo 
deve grande parte de sua expansão, em 
solo brasileiro, às ações de assistên-
cia social desenvolvida pelos espíritas. 
Graças a elas, conquistou a confiança 
da gente simples, ao passo que sedu-
zia os mais intelectualizados com suas 
ideias e... ideais.

Também sabemos do grande 
papel social que as nossas Instituições 
Espíritas desempenham por todo país. 
Cuidar das crianças órfãs e desampara-
das, assistir a velhice esquecida, dar 
sopa e pão a quem tem fome, oferecer 
escolas e cursos aos marginalizados, 
visitar prisões para levar alívio, ofere-
cer atendimento médico-odontológico 
gratuito, com mão de obra voluntária, 
comba-ter o frio e a indiferença com 
agasalhos e atenção são tarefas, sim, 
meritórias e de grande importância, 
sobretudo para quem tem suas neces-
sidades atendidas.

Afora isso, quanto bem se tem fei-
to, auxiliando as pessoas a “abrirem os 
olhos” para a realidade espiritual, tratan-
do os processos obsessivos e ajudando 
todo tipo de pessoa, independente de 
credo, cor ou classe social, a ter mais 
saúde e viver melhor? Isto também tem 
impacto social, na medida em que pes-
soas em equilíbrio emocional e espiritual 
são cidadãos mais ajustados no convívio 
com os demais.

Todas essas ações, de cunho so-
cial, são desenvolvidas pelos espíritas e 
são de grande relevância. Contudo, nós, 
que já demonstramos tanta força e poder 
de mobilização com essas realizações, 
podemos e devemos fazer mais, muito 
mais, a fim de combater as causas das 
desigualdades sociais, ao invés de lidar-
mos tão somente com os seus efeitos.

Sim, é exatamente isso! Dar pão, 
agasalho, escola e serviços médicos 
gratuitos, dentre outros, não resolve o 
problema da miséria. Ameniza, mas não 
resolve. Se lembramos a história do “dar 
o peixe, mas ensinar a pescar”, nossas 
ações da atualidade se limitam a “dar o 
peixe”, ou seja, a trabalhar os efeitos, a 
lidar com as consequências, sem pensar 

nas causas, estas sim, as verdadeiras 
vilãs.

Pensemos o seguinte: de quem é a 
obrigação de construir escolas, creches, 
asilos e orfanatos? A quem compete, de 
fato, debelar a fome e o frio, proporcionar 
saúde de qualidade e políticas públicas 
eficientes? Estas são, genuinamente, 
tarefas do espírita ou de qualquer outro 
movimento filosófico ou religioso, ou são 
DEVERES DO ESTADO?

Já pagamos uma alta carga tribu-
tária para que os “nossos represen-
tantes” cuidem de tudo isso. Trabalha-
mos de sol a sol, suamos o rosto e a 
roupa, dedicamos nosso tempo e nosso 
dinheiro e, além disso, ainda retiramos 
o pouco que nos sobra para, volun-
tariamente, compensar as falhas de 
prestação pública dos poderes constituí-
dos – que são remunerados por nós e 
que já tem nosso dinheiro em mãos para 
cumprirem seus deveres!

“E pensemos, tam-
bém, que não temos o 
direito de permanecer 
trancados nas Casas Es-
píritas, alheios ao mundo 
lá de fora, sonhando em 
conquistar um cantinho 
em Nosso Lar que é aqui

e no agora”
Não digo que não devemos con-

tinuar dando o peixe. Porém, se nos 
limitarmos a isso, passaremos décadas 
e mais décadas somente alimentando 
a miséria, sem contribuirmos, de forma 
efetiva, para erradicá-la! Como dito li-
nhas atrás, se nós, os espíritas, já prova-
mos nossa capacidade de mobilização, 
por que não nos mobilizarmos de uma 
forma diferente?

Tenho dito e repetido, sobretu-
do na Casa Espírita em que trabalho, 
que nós podemos fazer diferente. Por 

exemplo: identificando problemas na 
prestação de saúde no bairro, podemos 
agir de duas formas: fazer campanhas e 
montar um consultório no Centro, com 
médico clínico voluntário para atender 
a comunidade carente, ou mobilizar os 
frequentadores da Casa e de outras 
instituições do bairro para pressionar a 
prefeitura, periódica e insistentemente, 
para que melhore os serviços do Posto 
de Saúde que já existe, beneficiando 
toda uma população. No primeiro caso, 
eu dou o peixe; no segundo, ensino a 
pescar.

Se a educação do meu bairro é 
precária, eu posso criar uma escola no 
Centro Espírita e substituir o governo 
em seus esforços, como posso “ado-
tar” a escola do bairro, com projetos de 
politização e conscientização cidadã e, 
acima de tudo, com pressão política e 
mobilização social para que a prestação 
educacional seja de melhor qualidade, 
no que toca às instalações e ao corpo 
técnico. Na primeira hipótese, dou o pei-
xe; na segunda, ensino a pescar.

Esses são, apenas, dois exem-
plos de ações cidadãs efetivas que 
podemos empreender, e que podem al-
cançar bons resultados. Bem pensadas 
e bem realizadas, tenho certeza de que 
é possível ir ajudando a mudar o panora-
ma social, combatendo as causas verda-
deiras da miséria para, de fato, sermos 
mais úteis socialmente.

Repito: não sou contra a “dar o 
peixe”. Porém, proponho uma pergunta: 
por que nos determos apenas nisso, se 
podemos fazer mais? Será que, lá no 
fundo, o nosso desejo é alimentar a mi-
séria, pois assim sempre teremos uma 
“clientela de necessitados” para acolher 
e justificar as nossas “boas ações”?

Pensemos nisso! E pensemos, 
também, que não temos o direito de per-
manecer trancados nas Casas Espíritas, 
alheios ao mundo lá de fora, sonhando 
em conquistar um cantinho em “Nosso 
Lar”. O “nosso lar” verdadeiro é onde nos 
encontramos – é o aqui, no agora! Não 
teremos direito a uma vida melhor, mais 

feliz, no Além ou onde quer que seja, se 
não soubermos aproveitar os recursos e 
possibilidades que temos no hoje.

Isolar-se das questões sociais, 
ignorá-las, querer se prender apenas 
ao “assistencialismo” é uma forma de 
clausura, pior do que a clausura monás-
tica! Nesta, pelo menos, os indivíduos 
verdadeiramente se isolam do mundo, 
enquanto naquela, que é uma clausura 
ditada pela alienação da inteligência e 
do senso moral pelo fanatismo, somos 
capazes de estar no mundo sem vê-lo, 
sem senti-lo em sua integralidade, in-
diferentes e toscos em nossa forma de 
(sub)viver.

Ser espírita é ser cristão. E ser 
cristão – seguir o Cristo – é ser cidadão!

VOCÊ SABIA?

Em novembro de 1996, o pa-
dre Gino Concetti, comentarista do 
L’Osservatore Romano, órgão oficial do 
Vaticano, fez as seguintes declarações 
ao jornal Ansa. Segundo o catecismo 
moderno, Deus permite que defuntos 
enviem mensagens. Após descobertas 
da psicologia sobre a paranormalidade, 
a Igreja Católica não mais proíbe a co-
municação com os mortos desde que 
com finalidade séria, religiosa e cientí-
fica.  A Igreja permite recorrer a sensi-
tivos e aos médiuns inspirados na fé; 
se ele for padre, melhor. Mas condena 
a necromancia, a superstição, a idola-
tria e a evocação dos mortos e o esote-
rismo. As mensagens seriam permitidas 
quando da perda trágica de um familiar 
e falta resignação e para resolver grave 
problema de vida. Mas não se deve 
brincar com as almas dos falecidos, 
usar motivos fúteis. Sem a fé há risco 
de perder o equilíbrio psíquico e mer-
gulhar na possessão demoníaca.

Treze anos antes, o então papa 
João Paulo II já havia se pronunciado 
a respeito: “O diálogo com os mortos 
não deve ser interrompido, pois, na re-
alidade, a vida não está limitada pelos 
horizontes do mundo".
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utilizados na seleção dos livros comer-
cializados pela Livraria Mundo Espírita 
da FEP, reconhecendo que há muitas 
outras obras de qualidade lançadas no 
mercado.

Finalmente, mostrou-se franca-
mente favorável à criação de um fórum 
permanente envolvendo a federativa e 
as Entidades Especializadas como ADE, 
AME e Abrame. Luiz Henrique, fora do 
ar, assumiu o compromisso de conver-
sar com seus pares de diretoria e incluir 
já no calendário de 2014 da FEP datas 
para reuniões à parte das realizadas 
pelo conselho Federativo Estadual com 
o objetivo de estreitar os laços de união 
e cooperação.

Cabe observar que a ADE-PR, es-
timulada pelo exemplo do que já ocorre 
em âmbito nacional, onde está em fase 
de estudos a constituição de um Con-
selho Nacional reunindo a FEB e as di-
versas Especializadas, havia feito uma 
proposta oficial neste sentido em 2011, 

mas apesar da aparente receptividade 
inicial da ideia, nunca foi levada adiante. 

“Diálogo Espírita”, além da exi-
bição aos sábados, às 20:00 horas pela 
televisão, pode ser assistido no mesmo 
horário pela internet em www.cwbtv.net. 
Com a diferença de algumas semanas 
é veiculado tam-
bém pela TV-CEI 
(www.tvcei.com), 
às terças-feiras, 
às 18:00 horas e a 
qualquer momen-
to pelo YouTube, 
sendo que até o 
momento já estão 
disponíveis lá 18 
programas cujos 
links e respec-
tivos resumos 
encontram-se di-
retamente no site 
da ADE-PR (www.
adepr.org.br). 

Luiz Henrique da Silva, presidente 
da Federação Espírita do Paraná, foi en-
trevistado no dia 13 de julho no progra-
ma de televisão que a ADE-PR mantém 
pelos canais 05 da Net e 72 da Vivo/TVA 
na Região Metropolitana de Curitiba.

Na oportunidade ele respondeu 
a diversos questionamentos propostos 
pelo âncora Wilson Czerski, Coordena-
dor de Mídia da instituição e responsável 
pelo programa. Entre os assuntos fez 
uma avaliação do Movimento Espírita no 
Estado, incluindo uma análise compara-
tiva ao número bem maior de centros es-
píritas existentes no Rio Grande do Sul, 
cuja população equivale à do Paraná e 
sobre as estratégias de constituir novos 
núcleos espíritas, principalmente nos 
municípios que ainda não os possuem.

Falou do sucesso do programa 
radiofônico “Momento Espírita”, veicu-
lado em cerca de 220 emissoras em 
todo o Brasil, inclusive no Paraguai. 
Fez esclarecimentos sobre os critérios 

Dentre os assuntos em destaque 
no quadro Tema Livre dos programas 
mais recentes estão “A parábola dos 
talentos nos dias modernos”, “O consu-
mismo”, “O materialismo disfarçado” e a 
reencarnação.

8

Presidente da FEP concedeu entrevista ao “Diálogo Espírita”

Autorretrato
O destaque da edição n° 39 do 

“ADE-PR Informativo”, publicada no bi-
mestre setembro-outubro de 2003, foi 
uma entrevista concedida pelo diretor, 
roteirista e ator de teatro Rodrigo de Oli-
veira. Paranaense de Marilândia do Sul, 
fez curso no Teatro Guaíra em Curitiba 
e atuou no Teatro São Pedro de Porto 
Alegre por dois anos. 

Seu principal sucesso surgiu em 
2002 com a montagem de Nosso Lar, 
baseado no livro homônimo de André 
Luiz e Chico Xavier. À época da entrevis-
ta, com a peça ainda em exibição, mais 
de 6.000 pessoas haviam passado pelo 
pequeno teatro de 41 lugares, muitos 
entrando em contato com o Espiritismo 
pela primeira vez.

No JOGO RÁPIDO (perguntas e 
respostas curtas propostas ao entrevis-
tado), Rodrigo, entre outras definições 
e preferências, disse que seu sonho era 
possuir um teatro maior; teatro, aliás, 
que ele entende como “uma fonte mara-
vilhosa de ideias e  reflexões quando 
feito por pessoas sérias”; sua maior 
esperança era “que um dia toda a hu-

manidade pudesse entender que todos 
estamos aqui para aprender e ensinar e 
que a melhor forma é através do amor” e 
indicou Tarcísio Meira e Fernanda Mon-
tenegro como seus atores preferidos.

Na seção “Cantinho Científico”, 
à página 7, o assunto tratado foi a levi-
tação. Alvo de muitos truques o fenô-
meno é confundido com mágica, porém 
o texto demonstrava que ele pode e-
xistir realmente. O Coronel De Rochas 
escreveu o livro com o título simples “A 
levitação” onde narrou dezenas de ex-
periências, algumas delas interessantís-
simas. A levitação consiste na suspen-
são de pessoas, outros seres vivos ou 
objetos inanimados sem qualquer apoio 
material e sem interferência 
de qualquer força mecânica.

Daniel Douglas Hume 
levitou pelo menos uma 
centena de vezes e o físico 
William Crookes que pre-
senciou quatro delas, teve a 
própria esposa levitada. Em 
Londres, em 1868, Hume 
protagonizou uma das mais 

fantásticas experiências de levitação 
que se tem conhecimento. Saiu por uma 
janela, flutuou no espaço aberto a uma 
altura de dois metros e entrou por outra 
janela distante da primeira cerca de dois 
metros e meio.

No seio da própria Igreja Católica 
registraram-se casos como o de Tereza 
D’Ávila que flutuava sobre árvores e jar-
dins do convento. Alguns levitados se 
mantêm perfeitamente lúcidos durante a 
realização do fenômeno; outros entram 
em transe profundo.

Mas como tudo isso é possível? O 
texto da edição referida explicava. Exis-
tem duas teorias. A primeira tenta justifi-
car a suspensão pela ação do fluido vital 

ou ectoplasma vaporoso sob a vontade 
do médium isoladamente ou em parceria 
com entidades desencarnadas. O objeto 
levitado estaria envolvido por essa subs-
tância que funcionaria como uma ala-
vanca ou um braço invisível.

Já De Rochas, baseado em ob-
servações concretas, afirmava que o 
anulamento da gravidade ocorre porque 
o perispírito ou corpo semi-material é 
predominantemente negativo enquanto 
a Terra é positiva e se atraem. Com o 
acréscimo de uma carga positiva ao 
perispírito, haveria a repulsão e a flutu-
ação. Se aumentar a carga negativa, há 
uma espécie de chumbamento ao solo.

O presidente da Federação Espírita do Paraná (à esq.) durante a 
gravação do programa DIÁLOGO ESPÍRITA. 


